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CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 12-02-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3453/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 28 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống tọa độ địa chính, đo vẽ,
lập bản đồ địa chính, thành lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ và
Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về việc
sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;
Căn cứ Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà
nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Công văn số 716/BTN&MT-ĐKTKĐĐ ngày 24/02/2006 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc luận chứng kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống hồ
sơ địa chính khu vực 02 phường, 03 xã thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận;
Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 15/5/2006 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phân khai chi tiết dự toán chi sự nghiệp nông nghiệp khác năm
2006 của ngành Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3542/TTr-SKH&ĐT
ngày 27 tháng 11 năm 2006 về việc phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống tọa độ địa
chính, đo vẽ lập bản đồ địa chính, thành lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận

